
CURRICULUM VITAE

HENRIQUE GONÇALVES BUENO, 25 anos, casado

Endereço Residencial
Rua Antonio S. L. Ribeiro, 119, ap. 32, Jardim Alvorada
Santo André, SP. CEP: 09180-110
http://hbueno.eti.br

henriquebueno@gmail.com
Fones: 8225-3628, 2324-2987

OBJETIVO
Administrador de Sistemas/Redes

FORMAÇÃO
Escolaridade

Redes de Computadores. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. 2007-2009
Técnico em Processamento de Dados. Instituto Pentágono de Ensino. 2001-2002

Idiomas
Inglês Intermediário. English Conversation Course. 2002-2004

CONHECIMENTOS
Redes e Servidores

Sistema Operacional Linux: 
Sólidos conhecimentos em implantação e administração de sistemas Debian, Red Hat 
e Novell Suse. 
Virtualização de sistemas operacionais (Linux e Windows) utilizando Xen e KVM. 
E-mails: Postfix, Qmail, Zimbra, Funambol, anti-vírus e técnicas anti-spam. 
Hospedagem: Bind, Apache, Tomcat, FTP.
Segurança: IPtables, Squid, Astaro, OpenVPN, Netfilter Layer7.
Serviços de rede diversos: DHCP, Samba, OpenLDAP.
Monitoramento: iftop, iptraf, nmap, ntop, cacti, nagios e scripts próprios. 
Rotinas de backup, manipulação de fitas DAT e SLR. 
Automação de tarefas utilizando shell script e perl. 
Familiaridade com o kernel e aplicação de patches.

Sistema Operacional Windows Server: 
Bons conhecimentos em implementação e administração das versões 2000 e 2003.
Serviços de rede: Arquivos, Terminal Service, Active Directory, DHCP, DNS, IIS.
Gerenciamento de permissões de segurança, usuários e grupos. 
Ferramenta de backup ArcServe. 

Documentação e implementação de políticas,  procedimentos e controles com base 
nas normas do ITIL, CobiT e ISO/IEC 27001.

Banco de Dados
Rotinas  de  manutenção  e  backup  dos  bancos  Informix,  MySQL e  MS-SQLServer. 
Domínio da linguagem SQL.

Desenvolvimento
Bons conhecimentos nas linguagens PHP, Perl e Delphi.
Sólidos conhecimentos em automação de tarefas e desenvolvimento de scripts em 
shell e perl.

Suporte Técnico
Suporte técnico níveis 1, 2 e 3 (hardware e software). 
Facilidade de relacionamento e comunicação com usuários.
Elaboração de cronograma para manutenções preventivas, corretivas e upgrades.
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Ferramentas de Escritório
MS Office: Word, Excel, Power Point, Visio, Outlook.
OpenOffice: Writer, Calc.
Projetos: MS Project e WBS Chart Pro.

HISTÓRICO PROFISSIONAL
Adeste Participações e Empreendimentos Ltda.

Cargo: Administrador de Redes (Setembro 2009 – Atual)
Responsável pela área de Redes e Infraestrutura.
Participação ativa na estruturação do departamento de TI da Holding, bem como na 
definição de tecnologias que estão sendo implementadas.
Implementação e administração de servidores e redes remotas.
Consolidação de servidores utilizando a tecnologia de virtualização Xen.
Documentação e implementação de políticas, procedimentos e controles com base 
nas normas do ITIL, CobiT e ISO/IEC 27001.

Kienast & Kratschmer Ltda.
Cargo: Administrador de Redes (Junho/2007 – Setembro 2009)
Responsável  pela  implementação  e  administração  de  servidores  e  redes remotas, 
incluindo:  e-mails (postfix),  hospedagem (apache,  bind),  banco de dados (Informix, 
MySQL e MS-SQLServer), VPN (openvpn), firewall(iptables), proxy (squid), arquivos  
(samba, OpenLDAP). 
Consolidação de servidores utilizando tecnologia de virtualização Xen.
Rotinas de backup e disaster-recovery. Políticas de segurança e monitoramento.
Desenvolvimento de pequenas aplicações em PHP, Perl e shell script para automação 
de tarefas e uso interno do departamento.
Supervisão da equipe de HelpDesk e controle da fila de atendimento.

Cargo: Analista de suporte (Junho/2004 – Junho/2007)
Administração de servidores Linux e Windows. 
Administração  do  módulo  de  TI  do  ERP  Logix  (TOTVS).  Responsável  pelo 
gerenciamento das atualizações periódicas. 
Desenvolvimento de sistema de gerenciamento de backup em fita SLR utilizando PHP 
e Shell Script. Desenvolvimento de sistemas internos para integração de aplicações  
diversas com o ERP (Logix) utilizando Delphi e MySQL.  
Supervisão da equipe de HelpDesk e controle da fila de atendimento.
Elaboração de cronograma para manutenção preventiva  e  corretiva  nas estações,  
upgrades, backups.

Cargo: Assistente de suporte (Abril/2002 – Junho/2004)
Administração de servidores Linux.
Suporte técnico (hardware e software).

Cargo: Estagiário (Abri/2001 - Abril/2002)
Suporte técnico (hardware e software).

Projeto Open Source 
Post-la: Postfix Log Analyzer (http://sourceforge.net/projects/post-la-ng)

Criador e desenvolvedor responsável pelo projeto.
Descrição: Post-la é um analisador de logs para o Postfix (servidor de e-mails). 
Desenvolvido utilizando shell script, Perl, PHP e MySQL. 
A ferramenta gera informações detalhadas dos e-mails que trafegam pelo servidor.

TREINAMENTOS
Green Treinamentos

ITIL v3 - Fundamentos - 28 horas.
Administração de sistemas Linux - 72 horas.

Impacta Tecnologia
Linux – Firewalls e ferramentas de segurança. - 40 horas.



Linux – Gerenciamento e manutenção. - 40 horas.
Linux – Implementação de infraestrutura de redes. - 40 horas.

Tempo Real Eventos
Virtualização de servidores com o Xen - 9 horas
Monitoramento de redes com nagios - 9 horas
Servidor de e-mails com Postfix - 9 horas
OpenLDAP - 9 horas

OUTRAS INFORMAÇÕES
Participo ativamente em projetos de software livre, comunidades e listas de discussão. 
Estive presente em diversas palestras técnicas no FISL (2007,2008 e 2009) e CONISLI.
Minhas últimas contribuições foram tutoriais para o site http://xen-br.org.

Áreas de interesse: Virtualização de servidores, E-mails e Segurança da Informação.

http://xen-br.org/

